
 
 

Labour migration 
 هجرة من أجل العمل

 
 Access to decent work for refugees and other forcibly displaced persons 
هم من العمل الإ�  وصولال ن وغ�ي ن الئق لالجئني  اق��  النازحني
 

6 April 2023–March 13 
 2023أب��ل / ن�سان 6مارس إ� / آذار  13من 

 
Hybrid 

 دورة مختلطة
    

 Campus)-Online (E 
    2023March  24-13 

نت      (E-Campus)ع�ب اإلن�ت
 2023مارس / آذار  24إ�  13من 

 
Turin, Italy 

    27–31 2023March  
 تور�ن، إ�طا�ي 

 2023مارس / آذار  31إ�   27من 
 

Campus)-Online (E 
    2023April  6-2 

نت      (E-Campus)ع�ب اإلن�ت
 2023أب��ل / ن�سان 6إ�  2من 

 
Languages 

English, Arabic 
 اللغات

�ة  ن  الع���ةو اإلنجل�ي
 

Application deadline 
17  2023February  

 آخر موعد للتسج�ل
اير / شباط  17   2023ف�ب
 

Price 
 سعر

 
: Tuition€1,830 
: Subsistence€635 
: Total€2,465 

 يورو 1830: الرسوم الدراس�ة
 يورو 635: رسوم اإلقامة



 يورو 2465: المجم�ع
 

Key features 
 المالمح الرئ�س�ة

 
 
 

ORGANIZED APPROACH 
 نهج منظم

 
ي المرحلة السكن�ة لتحل�ل متعمق

ن �ن ن أخ��ني نت ، مع وحدتني ن ع�ب اإلن�ت  يتم تقد�م وحدتني
 
 

GLOBAL PERSPECTIVE 
 منظور عال�ي 

 
 الدورة ع� مجموعة من دراسات الحالةباإلضافة إ� اإلطار المفاه��ي واألدوات المتاحة ، سوف تعتمد 

 
 

LEARNING-INTEGRATED E 
ي متكامل

وين  تعل�م إل��ت
 

ة ا عال�ة المستوى حول إرشادات منظمة العمل الدول�ة مبا�ش  تج��ة تعل�م�ة مبتكرة ومختلطة تجلب لك دروس�
 
 

THREE PHASES 
 ثالث مراحل

 
نت ، و�ستمر من خالل جلسات تف  لوجه و�نت�ي بمهمة فرد�ةيبدأ التعلم ع�ب اإلن�ت

�
 اعل�ة عال�ة الجودة وجها

 
 

Introduction to the course 
 مقدمة للدورة التدر�ب�ة

 
، �سبب االضطهاد وال�اع والعنف وانتها�ات  103لقد ن�ح ما �قدر بنحو  ا ع� الصع�د العال�ي ض شخص ق�� ماليني

ي تزع�ع النظام العام �شكل  
ي االقتصادات الناشئة �شكل كب�ي حقوق اإل�سان واألحداث اليت

، �ض أثارت العواقب . كب�ي
�د ق�ياالجتماع�ة واالقتصاد�ة األوسع ل مناقشات عالم�ة مكثفة حول ك�ف�ة تط��ر استجابات س�اس�ة مناسبة  �ش

دخول �شأن  2016�ستند الدورة إ� المبادئ التوجيه�ة لمنظمة العمل الدول�ة لعام  .ومستدامة لهذە التحد�ات
ن ق�ا� إ� سوق العمل هم من النازحني ن وغ�ي ها من صكوك حقوق اإل�سان  ،الالجئني ومعاي�ي منظمة العمل الدول�ة ، وغ�ي

ن الذين �سعون إ� تصم�م وتنف�ذ هذە الدورة مخصصة لواض�ي الس�اسات والم . ةوالممارسات الج�دة القائم مارسني
ات�ج�ات وس�اسات التوظ�ف  �ي �ستداب�ي لت ن ق�ا� إ� سوق العمل ، وتع��ز اس�ت هم من النازحني ن وغ�ي وصول الالجئني
 .الشاملة

 
?Who attends this course 

 من �ح�ن هذە الدورة؟
 

https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_774814/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_774814/lang--ar/index.htm
https://www.ilo.org/beirut/publications/WCMS_774814/lang--ar/index.htm


ن من وزارات العمل والمؤسسات ذات : الدورة لـُصممت  الصلة والوزارات األخرى والوكاالت الحكوم�ة المسؤولني
ن  امج المتعلقة بالالجئني ممثلو أصحاب العمل ومنظمات العمال؛ موظفون من المنظمات  .المسؤولة عن الس�اسات وال�ب

امج  / اإل�سان�ة واإلنمائ�ة ؛ �جب أن �شغل المشاركون مناصب مرتبطة �شكل مبا�ش بتصم�م و  أو تنف�ذ الس�اسات وال�ب
ن ؛ األ�اد�ميون والباحثونالمت  .علقة بالالجئني

 
What topics does this course cover? 

ي تغطيها هذە الدورة؟  ما الموضوعات اليت
 

ي تهدف إ� ت هم من  �ي �ستقدم هذە الدورة لمحة عامة عن المناهج المختلفة اليت ن وغ�ي الوصول إ� العمل الالئق لالجئني
ن ق�ا�   . النازحني

 
وح الق�ي، فضً� عن أهم�ة وتأث�ي التوظ�ف ع� سبل  والدينام�ك�ات الرئ�س�ةالمفاه�م  • ن المتعلقة بال�ن

 الع�ش واالعتماد ع� الذات 
ي تحكم وتمكن من  األطر القانون�ة والمع�ار�ة • �ع�ة واإلدار�ة اليت وط والممارسات الت�ش الدول�ة، وكذلك ال�ش

 الوصول إ� أسواق العمل
ات�ج�ات •  .موسة من مجموعة من الس�اقات اإلقل�م�ة المختلفةمل أمثلة واس�ت

 
What will I learn? 

 ماذا سأتعلم؟
 

ي تهدف إ� خلق فرص عمل شاملة ة وط��لة المدى اليت امج قص�ي ات�ج�ات وال�ب و�ــــج لالس�ت  .�مارس المشاركون ال�ت
ض فهم  • ن ق�ا  تأث�ي الالجئني هم من النازحني  ع� أسواق العملوغ�ي
 العمل الالئق والحما�ة االجتماع�ةوفر ت ك�ف قانون حقوق اإل�سان ومعاي�ي العمل الدول�ة  •
ض المجتمعات المض�فةأهم�ة  • ي سوق العمل الرس�ي  تضمني

ات�ج�ات الجد�دة لخلق فرص العمل �ن ي االس�ت
 .�ن

 
 

?What will I be required to do during the course 
 ماذا سأفعل خالل الدورة؟ 

 
�ة والع���ة اتمحا�ن المواد التعل�م�ة للدورة والُتقدم س ن ن اإلنجل�ي  .باللغتني

ي هذە الدورة
ور�ة للمشاركة �ن   :لذلك فإن المتطلبات التال�ة �ن

نت •  .القدرة ع� استخدام ال�مبيوتر والوصول إ� اإلن�ت
�ة أو الع���ة • ن  . معرفة عمل�ة مكت��ة باللغة اإلنجل�ي
ن  • ا ما بني ي تور�نوعن بعد ساعات للدورة خالل مرحلة  10-5التوفر للتخص�ص أسبوع��

 .، وأسب�ع كامل �ن
 
 

?What will I be able to do 
 ماذا سأتعلم؟

 
بحلول نها�ة الدورة، س�كون المشاركون قادر�ن ع� معالجة قضا�ا سوق العمل وتع��ز االستجابات القائمة ع� 

ن التوظ�ف ألوضاع   .الالجئني
ي ذلك البعد المتعلق بالن�ع االجتما�ي للوصول إ� العمل الالئق  تحد�د •

التحد�ات والفرص المحددة، بما �ن
 واالعتماد ع� الذات 

ي  االستفادة •
ي ذلك المبادئ والحقوق األساس�ة �ن

، بما �ن ن من األطر القانون�ة الدول�ة لحقوق اإل�سان والالجئني
  2016العمل والمبادئ التوجيه�ة لمنظمة العمل الدول�ة لعام 

اح  • ن الوصول إ� سوق العمل ع� اق�ت الخ�ارات ذات الصلة ب�عدادات الس�اسات واإلجراءات القانون�ة لتحسني
ن  ي المست��ني  المح�ي والوطين



الوصول إ� األدوات والمنهج�ات لمعالجة آثار سوق العمل وتع��ز االستجابات القائمة ع� التوظ�ف  •
ن   .ألوضاع الالجئني

 
Why should I join? 

 لماذا �جب أن أنضم؟
 

 �شتهر مركز تور�نو بأدواته ومنهج�اته التعل�م�ة المبتكرة
اءم��و الدورة هم  • ي  خ�ب

 .يع الدورةمواضومتخصصون �ن
نت( عن بعدالتعلم �شمل تقد�م التدر�ب فرص  • ي تور�نو( مبا�ش التعلم ال و )ع�ب اإلن�ت

 .)�ن
 .حول الممارسات الج�دة المعرفة واألفكاريتبادل المشاركون  •

 
ن هجرة ال�د العاملة هذە الدورة مؤهلة للحصول ع� دبلوم اء وممارسني  مركز الدو�ي للتدر�ب التابعالصادر عن ال لخ�ب

حضور ثالث دورات ) 2 ؛حضور أ�اد�م�ة هجرة ال�د العاملة) 1: للحصول ع� الدبلوم �جب . لمنظمة العمل الدول�ة
ة خمس سنوات وع تت��جا  )3؛ من جميع الدورات المؤهلة خالل ف�ت بالحصول ع� هذە الدبلومة ، ستصبح . أ�مل م�ش

اء ذوي مجموعة  ن والخ�ب ا من شبكة عالم�ة من الممارسني ي س�اسة هجرة ال�د العاملةجزء�
ف بها من المهارات �ن  .مع�ت

 
 

?How 
 ما هو ه�كل الدورة؟

 
نت يتم تقد�مهما من خالل منصة: عنا�  3تتكون الدورة من  ن ع�ب اإلن�ت ع�ب  eCampus أحدها يتكون من وحدتني

نت ن من  ،اإلن�ت إ� بناء األساس للتعلم سيؤدي ذلك . 2023مارس  / آذار  27إ�  13ليتم إ�مالهما ع� مدى أسبوعني
ا وأ�شطة تعزز تبادل المعرفة وتالقح األفكار ا رسم�� ي تور�نو ، والذي سيوفر تدر�ب�

تنقسم الدورة إ� ثالث  .المبا�ش �ن
 :ساعة تعلم 60مراحل ، لما مجموعه 

ا والموجه بواسطة المعلم : التعلم قبل الدورة • نت المرن والموجه ذات�� نصة ع� مع� الالتعلم ع�ب اإلن�ت
نت  . وتقي�م نها�ة المرحلة، eCampus اإلن�ت

ي تور�نو التعلم •
ة عال�ة،  :المبا�ش �ن ن ذوي خ�ب  لوجه وعروض تقد�م�ة جذابة من قبل مدر�ني

�
جلسات وجها

ي نها�ة المرحلة
 . ممزوجة بتمار�ن جماع�ة فرد�ة وتعاون�ة، وتقي�م نظ�ي إ� نظ�ي وتقي�م �ن

ي س�اق ملموسمهمة فرد�ة : مهمة نها�ة الدورة •
 .�مكن من خاللها تطبيق التعلم األسا�ي �ن

 
 .س�حصل المشاركون الذين أ�ملوا جميع التقي�مات بنجاح والمهمة النهائ�ة ع� شهادة اإلنجاز

 
 

How to apply? 
 ك�ف�ة التقد�م؟

 
 

نت من خالل هذا  ن التسج�ل ع�ب اإلن�ت ن المهتمني �جب ع� المرشحني
 en/9016196.itcilo.org/STF/A2https://oarf : الرابط

 
ن ع� المعاي�ي التال�ة  : �عتمد اخت�ار المرشحني

ي المجال ذي الصلة؛ •
ة عمل�ة مثبتة �ن  خ�ب

 .تقد�م خطاب رعا�ة لتغط�ة إجما�ي رسوم الدورة •
 

ي لتقد�م الطلبات هو 
اير / شباط 17الموعد النهايئ  .2023ف�ب

 
 

https://oarf2.itcilo.org/STF/A9016196/en
https://oarf2.itcilo.org/STF/A9016196/en


Price 
 السعر

 
ي التا�ي 

وين �د اإلل��ت ا من قبل المشارك أو المنظمة الراع�ة؛ ير�ب االتصال بنا ع� ال�ب : يتم دفع تكلفة المشاركة مقدم�
igration@itcilo.orgm   .  للحصول ع� معلومات التسع�ي

 

mailto:migration@itcilo.org

